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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională                                             

prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 

PROMOVAREA, IDENTIFICAREA ȘI REALIZAREA DE 

PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN 

DOMENIUL ECOLOGIEI INDUSTRIALE 

<PARTENER - ECOIND> 

 

Pachet de informații privind: 

Stimularea transferului de cunoștințe 

Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe 

Activități de tip A 

 

Identificator: POC-A1-A1.2.3-ECOIND-A 
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1. Scop  

Susţinerea întreprinderilor prin transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de 

sprijinire a inovării. 

2. Obiective  

 evaluarea nevoilor de servicii de cercetare de mediu și a cerintelor de inovare existente la 
nivelul întreprinderilor în funcție de aria de interes a acestora; 

 identificarea posibilităților de sprijin ce poate fi acordat întreprinderilor de INCD ECOIND, prin 
valorificarea expertizei de care dispune personalul institutului; 

 identificarea de potențiali parteneri beneficiari ai transferului tehnologic/de cunoștințe prin 
activitati de tip B/C/D (Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente/ Activități 
de transfer de abilități /competențe CD și de sprijinire a inovării/ CD în colaborare efectivă).  

 identificarea posibilităților concrete de sprijin și stabilirea modalităților de transfer de 
cunoștințe și/sau transfer tehnologic, inclusiv prin diferite forme de finanțare a CDI (inclusiv 
programe naționale/europene și instrumente financiare) și evaluarea posibilităților de 
dezvoltare propuneri de proiecte în parteneriat.  

 verificarea condițiilor de eligibilitate și participare la activitati de tip B/C/D. 

3. Condiții de participare  

Orice IMM poate solicita sprijin specializat, conceput să răspundă nevoilor de cercetare identificate în 

diverse stadii de dezvoltare a unor noi produse/servicii/tehnologii promovate de acesta. 

Invitația se adresează potențialilor beneficiari în scopul identificării nevoilor de cercetare ale acestora  

pentru obținerea de produse/servicii de mediu/tehnologii noi/îmbunătățite prin expertiza specialiștilor 

din cadrul INCD-ECOIND. Se urmărește totodată evaluarea în timp real a posibilităților concrete de 

colaborare, în vederea încheierii unor contracte directe (tip B și/sau C) sau de colaborare (tip D) 

pentru transfer de competențe de cercetare-dezvoltare-inovare sau de acces la infrastructura de CD a 

Institutului. 

Consultanța de cercetare solicitată de întreprinderi trebuie să se încadreze în următoarele 

domenii/subdomenii de specializare inteligentă: 

1. Bioeconomie 

   1.2. Bioenergie-biogaz, biomasă, biocombustibil 

   1.3. Biotehnologii 

             1.3.1. Bio-nanotehnologii 

             1.3.2. Biotehnologii de mediu 

             1.3.4. Biotehnologii industriale 

             1.3.6. Bioanaliză 

3. Energie, Mediu și Schimbări Climatice 

   3.2. Mediu și schimbări climatice 

             3.2.1. Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă 

             3.2.2. Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor 

   3.3. Sisteme inteligente 

             3.3.1. Orașul inteligent 

4. Eco-nanotehnologii și materiale avansate 

   4.3. Tehnologii de depoluare 

             4.3.1. Tehnologii de depoluare și valorificare a deșeurilor 

   4.4. Materiale 

             4.4.2. Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 

             4.4.6. Materiale avansate și tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei 
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4. Durata  

Perioada de desfășurare a activității: martie 2017- aprilie 2019  

5. Criterii de eligibilitate și participare  

Invitația se adresează tuturor IMM-urilor cu preocupări sau care au o problemă aparținând 

domeniilor/subdomeniilor de specializare inteligentă enumerate la pct. 3 și poate fi soluționată prin 

transfer de cunoștințe sau cercetare în colaborare efectivă.  

6. Furnizorul de servicii de cercetare 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND este un institut de 

cercetări de mediu cu personal de cercetare-dezvoltare atestat. 

Caracterul multidisciplinar al problematicii protecției mediului a reunit în cadrul a 4 departamente 

(Control Poluare; Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic, Evaluare Monitorizare Poluare Mediu; 

Sisteme de Management) competențele, abilitățile de cercetare dezvoltare și know-how-ul tehnologic 

ale personalului atestat (tehnicieni, cercetători științifici și ingineri dezvoltare tehnologică) care 

acoperă următoarele specialități de bază: biotehnologie, biologie, ecologie, biochimie, inginerie 

chimică, chimie, chimie analitică, geografie, economie. 

Gradul înalt de calificare al angajaților INCD-ECOIND acoperă domeniile de expertiză necesare 

implementării activităților de transfer de abilități/competențe de cercetare dezvoltare pentru 

sprijinirea activităților de inovare ale întreprinderilor și finalizarea cu succes a obiectivelor 

proiectului. 

7. Activităţi eligibile  

Întreprinderea va primi consultanța în scopul identificării nevoilor de cercetare și a modalităților de 

acoperire a acestor nevoi. 

INCD ECOIND va evalua posibilitățile de a răspunde nevoilor întreprinderilor potential beneficiare în 

cadrul unor activități de consultanță. 

Categoriile de activități eligibile (nelimitativ):  

Activitati Perioada 

Intâlniri individuale cu reprezentanții întreprinderilor în scopul 
identificării nevoilor de servicii de cercetare de mediu și a 
cerințelor de inovare existente la nivelul întreprinderilor. Acestea  
se vor organiza: 

 la cererea INCD-ECOIND cu fiecare dintre agenții economici 
care a transmis expresie de interes; 

 la cererea oricărui agent economic interesat de oferta de 
expertiză a INCD-ECOIND; 

 după fiecare workshop, cu reprezentanții agenților 
economici interesați. 

martie 2017- aprilie 2019 

Workshop-uri tematice în fiecare dintre orașele reprezentative ale 

regiunilor de dezvoltare (Iași, Constanța, Târgoviște, Craiova, 

Timișoara, Cluj, Alba-Iulia, București) pentru a asigura șanse egale 

tuturor agenților economici posibil interesați de colaborare.  

martie 2017- aprilie 2019 

Utilizarea instrumentului electronic interactiv „Partener Ecoind” martie 2017- octombrie 2021 
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Rezultatul activităților constă în identificarea concretă a nevoii de cercetare și evaluarea gradului de 

îndeplinire a condițiilor de eligibilitate și participare la activități de tip B/C/D. 

8. Finanțare (Costuri):  

Activitățile de stimulare a transferului de cunoștințe sunt gratuite și se realizează în scopul 

identificării posibilităților concrete de colaborare și stabilirii modalităților de transfer de cunoștințe 

și/sau transfer tehnologic. 

9. Metodologie de implementare 

Promovarea portofoliului de servicii de cercetări de mediu a INCD-ECOIND în scopul identificării 

potențialilor beneficiari se va realiza prin organizarea de evenimente tematice (workshop-uri) urmate 

de întâlniri individuale cu reprezentanții întreprinderilor în scopul creșterii gradului de înțelegere a 

acestora asupra serviciilor de cercetare oferite de către INCD-ECOIND, urmărindu-se totodată 

evaluarea în timp real a posibilităților concrete de colaborare, în vederea încheierii unor contracte 

directe (tip B și/sau C) sau de colaborare (tip D) pentru transfer de competențe de cercetare-

dezvoltare-inovare sau de acces la infrastructura de CD a Institutului. 

Cu agenții economici potențiali beneficiari se vor stabili întâlniri individuale în vederea identificării 

posibilităților de colaborare. Întâlnirile se vor realiza, după caz, fie la sediul INCD-ECOIND, fie la sediul 

beneficiarului pentru a se putea realiza o evaluare concretă a problemei de mediu cu care se confruntă 

acesta sau a contextului ce a condus la apariția nevoii de servicii de cercetare. 

Întreprinderile interesate vor completa un chestionar de identificare a nevoilor de servicii de cercetare 

de mediu și anexele prevazute în pachetul de eligibilitate (Documente atașate: Anexa 2: Declarația pe 

propria raspundere privind eligibilitatea, Anexa 3: Declarația întreprinderii privind evitarea dublei 

finantari din fonduri publice, Anexa 4: Declarația întreprinderii de încadrare în categoria de IMM, 

Anexa 5: Declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis).  

În cadrul fiecărei întâlniri se va intocmi o minută ce va cuprinde principalele aspecte discutate.  

10. Informații suplimentare 

Manager de proiect 

PASCU Luoana Florentina 

ecoind@incdecoind.ro 

 

Responsabil cu promovarea 

LEHR-BLAZIU Carol 

carol.lehr@incdecoind.ro 

 

Responsabil cu activitățile de transfer tehnologic 

BUMBAC Costel  

costel.bumbac@incdecoind.ro 

 

Coordonator științific 

COSMA Cristiana 

tehnologi@incdecoind.ro 

 

Responsabil financiar 

CONSTANTIN Lucian Alexandru 

lucian.constantin@incdecoind.ro 
























	_POC A_draft 25 05 2017_V3
	declaratii

